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На території Миколаївської області доступ до безоплатної правової допомоги 
забезпечують Регіональний центр з надання безоплатної вторинної допомоги у 
Миколаївській області та 2 місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги: 1 у місті Миколаєві та 1 у місті Вознесенську.  

 

 
 

[Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги] 

м. Миколаїв, вул. 5 Слобідська, 125 

 

[ Миколаївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги] 

м. Миколаїв, вул. Космонавтів,61 

[Вознесенський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги] 

м. Вознесенськ, вул. Київська, буд. 26А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами 
 

 

[1.] Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД 
 

Певні категорії населення, такі як, люди похилого віку, люди з особливими потребами, 
ветерани війни, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, внутрішньо переміщені 
особи, особи, які проживають у віддалених населених пунктах тощо тепер мають змогу отримати 
безкоштовну правову консультацію. Особи, які підпадають під дію статті 14 Закону України «Про 
безоплатну правову допомогу»  (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3460-17) в разі потреби 
мають можливість скористатися послугами адвоката за державний кошт з метою захисту від 
обвинувачення; здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших державних органах, 
органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складання документів 
процесуального характеру. Безкоштовні кваліфіковані правові консультації та, у разі потреби, 
представництво інтересів соціально незахищених верств населення у судах здійснюють юристи й 
адвокати, які уклали контракти з Регіональним центром та двома місцевими центрами з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаївській області.  

 

Приклади кращих практик діяльності Регіонального центру з НБВПД 

  

 

 

В рамках спільного проєкту Регіонального центру 
та телеканалу UA:Миколаїв,  мета якого полягає у 
висвітленні актуальних питань у галузі права  
розроблено добірку  сюжетів щодо роз’яснень від 
фахівців та адвокатів системи БПД на тему: 
«Проблеми надання і споживання комунальних 
послуг, майнові відносини» 
 

  
 

 

 
В другому кварталі 2020 адвокат Віталій Соколік, 
який діяв за дорученням Регіонального центру,  в 
суді довів невинуватість клієнта та отримав 
виправдувальний вирок. 

 

 

 

  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3460-17


 

 

Адвокат Геннадій Константиновський, який діяв за 
дорученням системи БПД Миколаївщини допоміг 
отримати мешканці Миколаєва близько 80 тисяч 
гривень матеріальної та 100 тисяч грн. компенсації 
моральної шкоди, завданих внаслідок ДТП.  
 

 

  
 

 

 

 

Юристка системи БПД допомогла клієнту визнати 

виконавчий напис нотаріуса на суму 137 тисяч грн 

таким, що не підлягає виконанню. 

  
 

 

  
    В рамках спільного проєкту Регіонального центру 
та телеканалу UA:Миколаїв,  мета якого полягає у 
висвітленні актуальних питань у галузі 
права  розроблено добірку сюжетів програми 
«Новий день»,  присвячену темам усиновлення, 
визначення місця проживання дитини, а також 
пільг дітей учасників бойових дій. 
 
 
 

  

 

 

 

Адвокатка системи БПД Людмила Долгова для ТРК 
НІС-ТВ розповіла глядачам про права працівників в 
період карантину та механізм їх захисту у разі 
порушення. 

 

  



 

 

 
14 квітня 2020 року заступником директора 

Регіонального центру проведена онлайн-нарада з 

відділом комунікацій та правопросвітництва щодо 

організації правопросвітницьких заходів в період 

карантину.  

 

  
 

 

 

 
16 квітня 2020 року відбулася робоча онлайн - 
зустріч директорки Регіонального центру з 
представником управління превентивної діяльності 
ГУНП у Миколаївській області щодо організації 
взаємодії з питань протидії домашньому 
насильству.  
 

  
 

 

 

 
22 квітня 2020 року за участю директорки 
Регіонального центру відбулася онлайн-нарада 
щодо протидії домашньому насильству в умовах 
карантину. Серед учасників - представники поліції, 
соціального захисту, ВБО "Ініціатива заради життя" 
та Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини у Миколаївській області. 
 

  



 

 

 

 
22 квітня 2020 року Регіональним центром спільно 
з Представництвом Уповноваженого ВРУ з прав 
людини у Миколаївській області проведено 
вебінар для працівників установ виконання 
покарань регіону. 
Темами до обговорення були: право осіб, 
засуджених до покарання у вигляді позбавлення 
волі на листування та отримання безоплатної 
правової допомоги.  
 

  

 

23 квітня 2020 року в  програмі «Радіодень» в ефірі 
Українського радіо Миколаїв директорка 
Регіонального центру розповідала про те, куди 
можна звертатися за допомогою постраждалим від 
домашнього насильства під час карантину та як 
отримати правову допомогу від держави.  

 

  

 

23 квітня 2020 за участю керівництва Регіонального 

центру відбулася відеоконференція суб'єктів, що 

здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству і насильству за ознакою 

статі. Під час відеоконференції розглядалися 

проблемні питання міжвідомчої взаємодії в умовах 

існуючих обмежень, зокрема було вирішено на 

постійній основі запровадити дистанційну практику 

в цьому напрямі. 

  

 

 

24 квітня 2020 року в програмі «Тема дня» в ефірі 
UA: Миколаїв заступник директора Регіонального 
центру розповідав глядачам: як працюють в умовах 
карантину фахівці центру із надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, з якими питаннями 
звертаються громадяни під час карантину, як 
відбувається захист прав та представництва 
інтересів в умовах карантину.   
 

  

https://www.facebook.com/pred.omb.mykolaiv/?__tn__=K-R&eid=ARB-20U3iNZzrgAPRwgH8hpeONp3DFlXn_nS7SDZ7fyLRPnTleMTHG1rAKVGgM170sJy4Q873egIObdm&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDtPreDLEJgoEF4kQbPqHOhs40UAowxr8mdJHkw1T_I2SLOhgJG-KQx9fEJvpvfFEvCa16dbd8MtFC7jYj5D1RkedVI9JgyjZpRW9b5lFuUiyyXBjEuut08VacMbYXIDXs8t3cjqWVxd6tbS91Lqvdp9_XH6KdStMho7xvefLOc8Cg6RXftB-reYxXU4jvxmL9-mzsMOscSsd2gSsg8kyCOmpxYmFQhRd7kVw3Lv_pwFu8MmBzrsPA4hdtf8XEeE5K0uH2mL_VUICJ9EUJE5WvPC4X7iWDe5O6lh1L41TtSz-R50KQden0lq92qKC_C_qCB2iZ5Yy6sXavehjO9-ewkCaYZ
https://www.facebook.com/pred.omb.mykolaiv/?__tn__=K-R&eid=ARB-20U3iNZzrgAPRwgH8hpeONp3DFlXn_nS7SDZ7fyLRPnTleMTHG1rAKVGgM170sJy4Q873egIObdm&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDtPreDLEJgoEF4kQbPqHOhs40UAowxr8mdJHkw1T_I2SLOhgJG-KQx9fEJvpvfFEvCa16dbd8MtFC7jYj5D1RkedVI9JgyjZpRW9b5lFuUiyyXBjEuut08VacMbYXIDXs8t3cjqWVxd6tbS91Lqvdp9_XH6KdStMho7xvefLOc8Cg6RXftB-reYxXU4jvxmL9-mzsMOscSsd2gSsg8kyCOmpxYmFQhRd7kVw3Lv_pwFu8MmBzrsPA4hdtf8XEeE5K0uH2mL_VUICJ9EUJE5WvPC4X7iWDe5O6lh1L41TtSz-R50KQden0lq92qKC_C_qCB2iZ5Yy6sXavehjO9-ewkCaYZ


 

 

 

 
30 квітня 2020 року відбувся онлайн - вебінар на 
тему «Захист трудових прав працівників», 
організований Регіональним центром, за участю 
представників управління Держпраці в 
Миколаївській області, які розповідали  про 
правові аспекти звільнення працівників та 
відпустки без збереження заробітної плати. 
 

  

 

05 травня 2020 року відбувся онлайн - вебінар за 
участі представників Регіонального центру та 
Миколаївського обласного відділення Фонду 
соціального захисту інвалідів. Серед тем до 
обговорення – право осіб з інвалідністю на правову 
допомогу, гідну працю та зайнятість. 

 

  

 

08 травня 2020 року відбувся  онлайн-вебінар, 
організований Регіональним центром. Спікерами 
виступили – заступник директора Регіонального 
центру  та старший інспектор відділу зв’язків з 
громадськістю управління патрульної поліції в 
Миколаївській області, які розповіли:  що таке 
булінг, як його розпізнати, де отримати допомогу 
та яка відповідальність передбачена за цькування 

  

 

15 травня 2002 року в сюжеті ТРК 
Сатурн представники системи БПД, поліції та 
соціального захисту населення Миколаївщини 
розповіли як працює система порятунку від 
домашнього насильства.  

 
 

https://www.facebook.com/TRKSaturn/?__tn__=K-R&eid=ARDFwaFPzl_ZfV-xpaZ8oSvKpZmMhWnXSGmgyFa1w2cNfbAkrY3WELys7q4xiP5faPN7jrILgghrk3P_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA5MtTisK8hPxR0oeGClGKoxH7w1XOA7nPjVA0EUA7uNzz9pk4lsQ2nGIHtaJ3HDitMq2trDMpwgGRSAAJZQIKaxqXdEeBZ5LqfH8KJ4YvpAmb6uH0SKTamjIQe6RUdZpKeBCgHmoAd8XwBHgpUYGhIHC-LwL0UtN5w5IsjgOv7lwt7AeLz8FVRDVBoMs1VwTbcKsEzwnSIXL-jFnPdo96VD_U84l1hSNS-T2eYTBQFVhEn10W1WLTiCA0wCGMb8nUft2alDPiA2SNNnmZiStaCvbGVB9JuGUdYW9lDGr_Iwo33HuCj8tmxR6V_Fyni_EAwNNPgUgZW7Yl2Eq9PTPZr232O
https://www.facebook.com/TRKSaturn/?__tn__=K-R&eid=ARDFwaFPzl_ZfV-xpaZ8oSvKpZmMhWnXSGmgyFa1w2cNfbAkrY3WELys7q4xiP5faPN7jrILgghrk3P_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA5MtTisK8hPxR0oeGClGKoxH7w1XOA7nPjVA0EUA7uNzz9pk4lsQ2nGIHtaJ3HDitMq2trDMpwgGRSAAJZQIKaxqXdEeBZ5LqfH8KJ4YvpAmb6uH0SKTamjIQe6RUdZpKeBCgHmoAd8XwBHgpUYGhIHC-LwL0UtN5w5IsjgOv7lwt7AeLz8FVRDVBoMs1VwTbcKsEzwnSIXL-jFnPdo96VD_U84l1hSNS-T2eYTBQFVhEn10W1WLTiCA0wCGMb8nUft2alDPiA2SNNnmZiStaCvbGVB9JuGUdYW9lDGr_Iwo33HuCj8tmxR6V_Fyni_EAwNNPgUgZW7Yl2Eq9PTPZr232O


  

 

 

18 травня 2020 року директорка Регіонального 
центру в ефірі Українського Радіо 
Миколаїв розповіла про правопросвітництво в 
умовах карантину та проведення онлайн-конкурсу 
дитячих малюнків "Країна моїх прав». 
 

 

 

 

 

28 травня 2020 відбувся онлайн-вебінар на тему: 
«Запобігання та протидія торгівлі дітьми, 
трансляція якого відбулась на фейсбук-сторінці 
Регіонального центру. Спікерами виступили 
начальниця відділу по роботі з сім’єю 
Департаменту соціального захисту населення 
Миколаївської ОДА Зоя Дмитрієва та юристка 
Миколаївського фонду «Любисток», сімейна 
радниця Катерина Мутьєва. 
 

  

 

12 червня 2020  в ефірі програми "Відкрита 
студія" Телеканалу "TAK TV" директорка 
Регіонального центру Наталія Гнатуша розповіла 
про сутність проєкту «Програма відновлення для 
неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні 
злочину» та досягнення Миколаївщини у його 
реалізації. 

  

 

14 червня 2020 року під час вебінару, 
організованого Регіональним центром спільно 
з Миколаївським обласним центром громадського 
здоров'я завідувач відділу заготівлі крові та 
компонентів КНП «Миколаївська обласна станція 
переливання крові» Миколаївської обласної ради 
Микола Гринюк розповів про пільги та гарантії 
донорів крові. 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.facebook.com/Телеканал-TAK-TV-179119382105939/?__tn__=K-R&eid=ARAvQ9uVKNjnByuuRcvsdbit4SKBGrCNHFc_k7VIbgZrqcKaPhQt0tfxhrK1El5c4RoWcvG3X-b3iteT&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDs_i4BI9bI3KaJYwD_LlvSxfWpAmhB2ZMqdvo0fEq8wC4Nk4DgwlBVuciY1_PE4dya3HDQHQ0KWlzgFsviHVhxzWcoqQWdyJnBVjzieySYIrBJst4bVRHfs_GKmBpa2rbW5PLIUn82XX99L4GithXeKCnjirpCQKILgDZtRBG4YXlo13u40h7HN-tOj9ihkAwaWGkgqLUYUNB9dMzgq63RH6CdBTzkaEc6Y9DuCcxO2CEKKpp8r0YSpESElYLJgSv6AeIhSzdUAKKz0UCQ5Mt0SR7CHXXhYCUEIlodsR9unaepDUTrSuXkS5F6yjvBdv_ZB6ZWZ0bX3k-ZOnSPH6ph7GSN
https://www.facebook.com/cgzmykolaiv/?__tn__=K-R&eid=ARDebut_PV5N43nuvtgvim0boEt3c1OA0eOrLUMeGm2_lP9bgzS8GyP7ilmvfOkE9tsjHTuu40tdFgOA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCyBztzvQQYCJ0CXhaM2uLxnqsI-wRmv4cySm7c_5GDpI4Kt3S5bGObIkAl8d5HYx5wQyd_civL2HitY3-UjQnJfTtFatRoTUsQkbGLGP9mXs3X2jh31uBkvU9BSEB326alGl8TkJUmSk2zvW9ySVIFcmcToZ7xJnbgclEcWeiUjBkXF2VQ4nGpkkmk2N5yoUUQBgVyp4V15EYZWILobaZu5tbPiFj4I1N-NQuO69GBrJKOiCcQ9oIVFS-SE_g4-YgW2t5_ZXOq2m_Tx7IkgBDinQwvrKD8Lv5pOE_20WY1UrVcynDHtLU1OGRHR9ddEChJq1MFhEr2uy-30JJg4gM-TXoQ
https://www.facebook.com/cgzmykolaiv/?__tn__=K-R&eid=ARDebut_PV5N43nuvtgvim0boEt3c1OA0eOrLUMeGm2_lP9bgzS8GyP7ilmvfOkE9tsjHTuu40tdFgOA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCyBztzvQQYCJ0CXhaM2uLxnqsI-wRmv4cySm7c_5GDpI4Kt3S5bGObIkAl8d5HYx5wQyd_civL2HitY3-UjQnJfTtFatRoTUsQkbGLGP9mXs3X2jh31uBkvU9BSEB326alGl8TkJUmSk2zvW9ySVIFcmcToZ7xJnbgclEcWeiUjBkXF2VQ4nGpkkmk2N5yoUUQBgVyp4V15EYZWILobaZu5tbPiFj4I1N-NQuO69GBrJKOiCcQ9oIVFS-SE_g4-YgW2t5_ZXOq2m_Tx7IkgBDinQwvrKD8Lv5pOE_20WY1UrVcynDHtLU1OGRHR9ddEChJq1MFhEr2uy-30JJg4gM-TXoQ


Приклади кращих практик діяльності Миколаївського МЦ з НБВПД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правопросвітницькі заходи здійснюються також через 
засоби масової інформації, шляхом опублікування 
статей в районних газетах. Так, у  газеті «Березань» 18 
квітня 2020 року опубліковано статтю начальника 
відділу «Березанське бюро правової допомоги» 
Миколаївського МЦ з НБВПД Бенедюк Людмили 
«Коли виконавчий напис не підлягає виконанню». 

 

  

 

 

24 квітня 2020 головним спеціалістом відділу 
«Березанське бюро ПД» Миколаївського МЦ з НБВПД 
проведена акція "Електронний суд: як подати позов «у 
два кліки» не виходячи з дому" спільно із робітниками 
місцевих відділень поштового зв'язку, під час якої, 
розносячи газети, листоноші додають і листівки із 
тематикою акції. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 28 квітня 2020 заступник начальника 
Березнегуватського бюро правової допомоги Басько 
В.М. в Березнегуватському  районному суді провів 
правопросвітницьку  роботу для відвідувачів та 
розмістив матеріали на тему «Правова допомога 
дистанційно»  
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04 травня 2020 головний спеціаліст 
Березнегуватського бюро Капацин І.В. в 
Березнегуватській селищній раді, відділенні цеху 
електрозв’язку №5, та районному універмазі провела 
правороз’яснювальну акцію на тему «Праця в умовах 
карантину»  
 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 червня 2020 року відбулася робоча зустріч в.о. 
начальника відділу «Очаківське бюро правової 
допомоги» Миколаївського місцевого центру з 
надання БВПД - Лілії Таворської та завідувача 
Очаківської міської бібліотеки – Ганною Білою, 
щодо висвітлення питання: Електронний 
цифровий підпис: як швидко підтвердити право 
на БВПД. 

  
 

 
 

30 червня 2020 року на базі відділу «Березанське 
бюро правової допомоги»  відбувся круглий стіл 
на тему: «Досягнення та майбутні перспективи 
розвитку надання безоплатної правової допомоги 
в Березанському районі», учасниками якого стали 
представники соціальних партнерів: Березанська 
районна філія Миколаївського обласного центру 
зайнятості, Громадська організація інвалідів, 
Березанська селищна рада ОТГ Миколаївської 
області, Березанський районний сектор філії 
Державної установи «Центр пробації» в 
Миколаївській області, Березанський районний 
відділ Державної виконавчої служби тощо 

  

Приклади кращих практик діяльності Вознесенського МЦ з НБВПД 
 З 1 квітня по 30 червня 2020 року працівниками 

Вознесенського МЦ та структурних відділів бюро 
правової допомоги було проведено низку онлайн-
виступів, спрямованих  на інформування громадян 
щодо запобігання випадкам домашнього 
насильства та дискримінації за ознакою статі, 
торгівлі людьми. Наприклад, з нагоди відзначення 
Дня захисту дитини 1 червня 2020 року, 
працівники Врадіївського БПД спільно з 
Врадіївський районний сектор філії Державної 
установи "Центр пробації" у Миколаївській області 
провели відео конференцію з дітьми на тему: 
«Охорона дитинства». 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

В  2 кварталі 2020 спеціалісти Вознесенського 
місцевого центру розкрили тему "Аспекти 
авторських прав" під час круглого столу 
"Презентація проекту "Голос жінки має силу 
2020". Основним напрямком проектної діяльності 
є блогосфера, тому для блогерів і журналістів-
початківців тема авторських прав дуже важлива. 
Також присутні дізнались про порядок отримання 
безоплатної правової допомоги в разі порушення 
своїх прав. 

  



 
[1.2.]  Клієнти отримують якісні послуги БПД 
 

Приклади кращих практик діяльності Регіонального центру з НБВПД 

 

 
14 травня 2020 року в ефірі Українського радіо 
Миколаїв директорка Регіонального центру разом з 
адвокаткою, яка співпрацює з системою БПД,   
роз’яснювали, як реалізується пілотний проєкт 
«Програма відновлення для неповнолітніх, які є 
підозрюваними у вчиненні злочину» та про перші 
здобутки проєкту на Миколаївщині.  
 

  
 

 
 

 
28 травня 2020 в програмі “Тема дня” на UA: 
Миколаїв  директорка Регіонального центру Наталія 
Гнатуша та адвокат-медіатор Наталя Степіна 
розповідали  про аспекти відновного правосуддя для 
неповнолітніх, а також досвід Миколаївщини у 
впровадженні пілотного проєкту «Програма 
відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними 
у вчиненні злочину». 

 

 

  

 

 05 червня 2020 відбулася онлайн-нарада за участі 
директорки Регіонального центру Наталії Гнатуші з 
керівниками місцевих центрів стосовно надання 
письмових консультацій фахівцями місцевих центрів 
та бюро правової допомоги у 2020 році, а також 
підготовки до відзначення 5 річниці відкриття 
місцевих центрів у регіоні.  
 

  

Приклади кращих практик діяльності Миколаївського МЦ з НБВПД 

  

 

 
 
 

З метою розширення можливостей доступу незахищених 
верст населення до БПД,  підвищення рівня правової 
поінформованості,  18 червня 2020 було підписано 
черговий  Договір про співпрацю між Миколаївськиv 
місцевиv центрjv з надання БВПД та Громадсько. 
організацією «Миколаївське міське об’єднання родин, які 
виховують молодь з інтелектуальними порушеннями ГО " 
НАМИСТО ДРУЗІВ" .  

 

https://www.facebook.com/suspilne.mykolaiv/?__tn__=K-R&eid=ARAXECqgTad2oEca4ZcK5nZm4HPv1OsE7FATj8GDtbTLXuZhQ-plEu-Cfd7sWC8SVnRWSezlGgmZMb0n&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDLxojb411QbNiTWpuLPjVYwukki6fsrbrHGqP0_YaOdW2QcMwRz4qELDr-y_K0iHCe_SyH91I2W3ihK3xccqQMBVk5KLNOD108d7b1LEaKsU69uZpoy5iuX-_1Zsz-QrlziCVhn7NKO50B7aoLg411harFRi0Xzt0GXKdz52nsddu6ocRsmIBPiunxH9cV4g423ubAF9Vs4x9cJNilWTBXZ4L93XhP_2GvbN1hhlhe0v0XeCd8sW-vbngFwXSDBIdUPp6o9QmFOFfIalUJ8PmNu3N2ilG64Wgpdg
https://www.facebook.com/suspilne.mykolaiv/?__tn__=K-R&eid=ARAXECqgTad2oEca4ZcK5nZm4HPv1OsE7FATj8GDtbTLXuZhQ-plEu-Cfd7sWC8SVnRWSezlGgmZMb0n&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDLxojb411QbNiTWpuLPjVYwukki6fsrbrHGqP0_YaOdW2QcMwRz4qELDr-y_K0iHCe_SyH91I2W3ihK3xccqQMBVk5KLNOD108d7b1LEaKsU69uZpoy5iuX-_1Zsz-QrlziCVhn7NKO50B7aoLg411harFRi0Xzt0GXKdz52nsddu6ocRsmIBPiunxH9cV4g423ubAF9Vs4x9cJNilWTBXZ4L93XhP_2GvbN1hhlhe0v0XeCd8sW-vbngFwXSDBIdUPp6o9QmFOFfIalUJ8PmNu3N2ilG64Wgpdg
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80?__eep__=6&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCPl_eRsswj4TNMzWWF6ZhJus6FdZ06DraeoYr8Rkvmu4GEs96BaDKZfrlyPnKXIpEkycs6XBnEHKF_
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCPl_eRsswj4TNMzWWF6ZhJus6FdZ06DraeoYr8Rkvmu4GEs96BaDKZfrlyPnKXIpEkycs6XBnEHKF_
https://www.facebook.com/groups/2565562033464327/
https://www.facebook.com/groups/2565562033464327/


  

 

 
 
 
 

19-20 червня 2020 року в місті Києві відбувся практикум: 
«ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВИХ ПОТРЕБ ГРОМАДИ: РОБИМО 
ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ ПОТРІБНИМ ТА ДІЄВИМ" 
навчально-практичної програми «Правоспроможна 
громада», метою якого була презентація учасниками 
Програми-2020 проєктів Програм своїх досліджень.  
Зокрема, ініціативною групою від Березанської селищної 
ради ОТГ Миколаївської області була презентована 
Програма дослідження, що стосується саме 
впровадженню медіації в громаді , як способу вирішення 
правових конфліктів в досудовому порядку. 
 

  

Приклади кращих практик діяльності Вознесенського МЦ з НБВПД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В ІІ кварталі 2020 року спеціалістами Вознесенського 
місцевого центру та структурних відділів бюро правової 
допомоги проведено 4 онлайн-консультації на тему: 
«Порядок отримання безоплатної правової допомоги 
дистанційно», «Захист прав осіб без громадянства» тощо, 
організовано 2 мобільних консультативних виїзди до 
Миколаївського ПТПІ та осіб без громадянства, які 
незаконно перебувають в Україні, ДМС.  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фахівці Вознесенського місцевого центру регулярно 
приймають участь в засіданнях спостережної комісії з 
питань використання пільг засудженими при 
Вознесенській міській раді.  
Під час засідання наголошується про можливість 
засудженими отримання безоплатної правової допомоги 
та порядку звернення до центрів БПД.  

 

  



[1.3.] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для реалізації своїх 
прав 
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 13 квітня 2020 року відбулася робоча зустріч 
директорки Регіонального центру з 
Регіональним представником Уповноваженого 
ВРУ з прав людини у Миколаївській області 
щодо надання правової допомоги особам 
засудженим до покарання у вигляді 
позбавлення волі та організації навчального 
вебінару для установ виконання покарань. 

 

 

  
 

 
 
 

29 травня 2020 відбувся онлайн-вебінар 
Регіонального центру з фахівцями 
Миколаївського слідчого ізолятора. Директорка 
Регіонального центру Наталія Гнатуша та 
заступник начальника відділу центру Світлана 
Кириленко в ході заходу розповіли про аспекти 
роботи системи БПД, а також правові послуги, 
які надаються Регіональним та місцевими  
центрами.  
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

15 червня 2020 під час вебінару, організованого 
Регіональним центром, до Дня захисту людей 
літнього віку, обговорили юридичні тонкощі 
захисту майнових прав – поняття заповіту, 
договору дарування, довічного утримання 
(догляду) та спадкові договори. Спікеркою 
заходу виступила приватний  нотаріуса Марія 
Міщенко. 
 

  



Приклади кращих практик діяльності Миколаївського МЦ з НБВПД 

  

 

 
 

Також протягом ІІ кварталу здійснювались 
моніторингові перевірки діяльності бюро 
правової допомоги шляхом організації відео-
конференцій на платформі ZOOM, шляхом 
телефоних дзвінків на стаціонарні телефони 
бюро, організації дзвінків «таємний клієнт»  - з 
моніторингу якості надання консультації.  

 
 

 

  

Приклади кращих практик діяльності Вознесенського МЦ з НБВПД 

  

 
 

 
Протягом ІІ кварталу 2020 року працівниками 
Вознесенського МЦ з НБВПД було забезпечено 
діяльність дистанційних пунктів доступу до БПД 
за допомогою Skype. До дистанційних пунктів на 
консультації звернулось 29 осіб. 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Під час прийомів громадяни отримали 
кваліфіковані роз'яснення з питань порядку 
нарахування пенсій, порядку нарахування 
аліментів, договорів оренди землі, 
врегулювання добросусідських відносин, 
порядку надання субсидій, трудових відносин 
тощо.  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спеціалісти Вознесенського МЦ з НБВПД та 
структурних відділів бюро правової допомоги 
провели низку заходів з інформування громадян 
стосовно системи безоплатної правової 
допомоги та змін у законодавстві шляхом 
розповсюдження інформаційних матеріалів з 
правовими консультаціями, надання правових 
консультацій та проведення лекцій на різні теми 
в установах виконання покарань, філіях центру 
пробації,  установах для осіб, які належать до 
основних соціальних та демографічних груп 
населення.  
 



[1.4.] Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, ефективною 

 
 
 
 

 
 
 

 
В травні 2020 Регіональним центром 
підписано  меморандуми про співпрацю з 
Миколаївською обласною організацією Союз 
юристів України, в особі керівника Дмитра 
Слободянюка та адвокатом Антоном Долговим. 
Серед ключових напрямів співпраці: 
- розширення доступу громадян до правової 
допомоги та надання такої допомоги Pro Bono; 
- проведення спільних правопросвітницьких 
заходів, в тому числі онлайн, а також запис 
відео консультацій на правову тематику. 
 
 

  

 

 
 

01 червня 2020 Регіональним центром 
проведено онлайн-вебінар на тему: "Захист прав 
дітей". Серед спікерів – директорка 
Регіонального центру Наталія Гнатуша та 
регіональний представник Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини у 
Миколаївській області Світлана Одінцова, які 
розповіли учасникам заходу про те, як дитині 
захистити свої права та куди звертатися по 
допомогу. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

02 червня 2020 директорка Регіонального 
центру Наталія Гнатуша та регіональний 
представник Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини у Миколаївській 
області Світлана Одінцова на UA: Миколаїв в 
програмі "Тема дня" розповідали про 
можливості захисту прав дитини. 
 

  

https://www.facebook.com/events/250507896209333/?acontext=%7b%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22117%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7b/%22surface/%22%3A/%22newsfeed/%22%2C/%22mechanism/%22%3A/%22feed_story/%22%2C/%22extra_data/%22%3A%5B%5D%7d%5D%22%7d&__xts__%5B0%5D=68.ARDgzPcO2VzeTPSVAXolj7zBic0wapUrn937H63qFQR8cuSYoxVHS4pI1ZSCEvtfao7MqX456bptvh98oM_oQ95yMW818Bz5NVXyJElGCbSUQlOsBibY1BRWJcP8qwVUUfl0jbZ1LEbCym7rbcoeDEfyota5soJeDMdL_re8FB8HSZLbbMFlt6sJVttwaP5JUQlzP5RpGq3xCIl9JjbBlv5q0KJ8ih38cxf2ROed9gK0E6rNGX2ha0Y3ywnC0hySL0D0XtHW-uqIGfbUgRZSAsOHMdg24YFYr3nwtJJORN0d0Pif7FbB&__tn__=HH-R
https://www.facebook.com/events/250507896209333/?acontext=%7b%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22117%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7b/%22surface/%22%3A/%22newsfeed/%22%2C/%22mechanism/%22%3A/%22feed_story/%22%2C/%22extra_data/%22%3A%5B%5D%7d%5D%22%7d&__xts__%5B0%5D=68.ARDgzPcO2VzeTPSVAXolj7zBic0wapUrn937H63qFQR8cuSYoxVHS4pI1ZSCEvtfao7MqX456bptvh98oM_oQ95yMW818Bz5NVXyJElGCbSUQlOsBibY1BRWJcP8qwVUUfl0jbZ1LEbCym7rbcoeDEfyota5soJeDMdL_re8FB8HSZLbbMFlt6sJVttwaP5JUQlzP5RpGq3xCIl9JjbBlv5q0KJ8ih38cxf2ROed9gK0E6rNGX2ha0Y3ywnC0hySL0D0XtHW-uqIGfbUgRZSAsOHMdg24YFYr3nwtJJORN0d0Pif7FbB&__tn__=HH-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010562261218&__tn__=K-R&eid=ARDAR5Yd8Kxt7ur8xMOyKoTg_pvlX_w1UrG-z-gawifgXSgl12JlrXtEasyfceSo4rfr92jW2zG9YTlO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAS2Zv4-TPRh0oH4HuVzKrjPLNSYeCz9DLEw7V1L8tuLFQaMlA9KePB98XU-RToW6mzkOYEWo_uAOvATyhezW_QLezZPnKxiEwAPxhf6xHOPJnj8TO357Lz0Rp7E1sEmdTarOCWBvCgyfrUhC0_pVYAbBPdC2Jvmajtrdc5MyX9j8JNx5nfHejRCxeTM7HOwFzj6iDqlAx21c0dSRhGeQ0v9YaJNbbD8nT3jF-QdiI8ngPz-_kL7RQLGI_9tFCoFKmvNtTHPfCnCO4-wHG71J1STZQFt8M_vGyt39QOvczryf2OBoi-KiHXqs49J-7l9qNe9x8kKYGqmoT6y8fCldMAV1uZ
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Приклади кращих практик діяльності Миколаївського МЦ з НБВПД 

  

 

 
 

Протягом ІІ кварталу 2020 відділом організації 
надання БВПД та роботи з її надавачами 
здійснювався моніторинг виконання адвокатами, що 
залучені донадання БВПД зобов'язань, визначених у 
контракті про надання такої допомоги шляхом 
“зворотнього зв'язку” через опитування клієнтів 
щодо якості наданої правової допомоги, 
узагальнення успішного захисту та кращих практик 
адвокатської діяльності, який направлявся до 
Регіональнго центру 

 

  
Приклади кращих практик діяльності Вознесенського МЦ з НБВПД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Протягом ІІ кварталу 2020 фахівцями Вознесенського 
місцевого центру проведено низку онлайн-зустрічей 
з керівниками та представниками ОМС та 
громадських організацій з метою роз’яснення 
доцільності прийняття Програми правової освіти 
громад. Під час зустрічей обговорювались основні 
правової потреби громадян та способи 
інформування останніх стосовно їх прав та обов’язків 
та механізмів захисту прав. Протягом ІІ кварталу 
2020 року було проведено низку 
правопросвітницьких заходів з метою 
розповсюдження методичних та інформаційних 
матеріалів серед населення.  

 

  

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За оперативною інформацією з 1 квітня по 30 червня 2020 року Регіональним центром з 
надання БВПД у Миколаївській області видано 725 доручень адвокатам для надання БВПД, у 
тому числі:  

 101 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 12 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

 94 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно яких 
обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  

 418 – для здійснення захисту за призначенням;  

 48 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних 
провадженнях;  

 16 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування 
примусових заходів медичного характеру;  

 0 – у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією);  

 21 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до 
статті 537 КПК; 

 15 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в 
дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі.  

 

 

 



 
Діаграма 1. Стовпчаста діаграма по кількості виданих доручень поквартально за звітний 
період у порівнянні з аналогічними періодами минулого року.  
 
 

 
Діаграма 2. Кругова діаграма по розподілу осіб за звітний період.  

 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості виданих доручень адвокатам для надання БВПД в розрізі 
категорій осіб 

№ 
з/п 

Надання БВПД по категоріям осіб 
Кількість виданих доручень Разом за рік 

І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв. 

1 
Особам, до яких застосовано 
адміністративне затримання 

86 101   187 

2 
Особам, до яких застосовано 
адміністративний арешт 

9 12   21 
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13,93% 
1,66% 

12,97% 

57,66% 

6,62% 
2,07% 

2,21% 

2,90% 

Кількість виданих доручень в розрізі категорій осіб 

адміністративне затримання - 101 

адміністративний арешт - 12 

затримані за підозрою у вчиненні злочину та / або 
стосовно яких обрано  запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою -94 
захист за призначенням - 418 

окрема процесуальна дія - 48 

засудженим до позбавлення волі, тримання в 
дисц. батальйоні або обмеження волі - 15 

у процедурах з продовження, зміни або 
припинення застосування примусових заходів 
медичного характеру - 16 
у разі вирішення судом питань під час виконання 
вироків відповідно до статті 537 КПК - 21 



 

3 
Особам, затриманим за підозрою у 
вчиненні злочину та /або стосовно яких 
обрано запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою 

112 94   206 

4 Для здійснення захисту за призначенням 488 418   906 

5 
Для участі у проведенні окремих 
процесуальних дій у кримінальних 
провадженнях 

55 48   103 

6 
У процедурах з продовження, зміни або 
припинення застосування примусових 
заходів медичного характеру 

16 16   32 

7 
У процедурах, пов’язаних з видачею особи 
(екстрадицією) 

0    0 

8 
У разі вирішення судом питань під час 
виконання вироків відповідно до статті 537 
КПК 

19 21   40 

9 
Особам, засудженим до покарання у 
вигляді позбавлення волі, тримання в 
дисциплінарному батальйоні 
військовослужбовців або обмеження волі 

30 15   45 

Разом за всіма категоріями осіб 815 725   1540 

 

2.2] Результативні показники діяльності місцевих центрів 

За період з 01.04.2020 по 30.06.2020 року місцевими центрами з надання БВПД в регіоні, в 
тому числі бюро правової допомоги, що є їх відокремленими структурними підрозділами, було 
зареєстровано 3110 звернень клієнтів, 2822 особам було надано правову консультацію, 282 
особи написали письмову заяву про надання БВПД. 

 
В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято рішення про 

надання БВПД по 250 зверненням та надано 121 доручення адвокатам та 122 доручення 
штатним працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних 
документів). По 19 письмовим зверненням було надано відмову у наданні БВПД. 

 

Діаграма 3. Стовпчаста діаграма щодо поквартальної кількості зареєстрованих 
звернень клієнтів за звітний період поточного з наростаючим підсумком у 
порівнянні з аналогічними кварталами минулого року. 
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Діаграма 4. Кругова діаграма з даними щодо розподілу розглянутих звернень 
клієнтів за звітний період з наростаючим підсумком в розрізі МЦ. 
 

 
 

Таблиця 2. Інформація щодо кількості зареєстрованих звернень клієнтів в розрізі 
МЦ 

 
Таблиця 3. Інформація щодо результатів розгляду звернень клієнтів в розрізі МЦ 
за І кварталу 2019 року. 

№ 
з/п 

Перелік місцевих 
центрів 

Кількість 
зареєстрованих 

звернень 

Кількість 
наданих 
правових 

консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 

звернень про 
надання БВПД 

Кількість 
рішень про 

надання 
БВПД 

Кількість виданих 
доручень надання 

БВПД 
адвокатам/ 

штатним юристам 

1 
Миколаївський 
МЦ  
 
 
ММЦ 

2253 2031 216 190 86/97 

2 
Вознесенський 
МЦ 

857 791 66 60 35/25 

3. Разом 3110 2822 282 250 121/122 

 
Поквартальну інформацію щодо розподілу кількості опрацьованих звернень клієнтів за 

предметом звернення в розрізі місцевих центрів дивись у Таблиці 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Миколаївський 
МЦ 
72% 

Вознесенський 
МЦ 
28% 

Розподіл розглянутих звернень клієнтів в розрізі МЦ 

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

 Кількість зареєстрованих звернень 

І квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Разом за  
рік 

1 Миколаївський  ММЦ 3531 2253    

2 Вознесенський МЦ 1387 857    

3 

 

 

Разом за всіма місцевими центрами 

 

 

4918 3110    



 

Таблиця 4. Інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень за 
категоріями питань звернення 

№ з/п Категорія питань звернення 

Кількість опрацьованих звернень 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал IV квартал Разом за  

рік 

1 соціального забезпечення 343 184    

2 житлового права 482 242    

3 сімейного права 750 462    

4 спадкового права 429 220    

5 земельного права 398 133    

6 договірного права 90 46    

7 трудового права 263 228    

8 адміністративного права 335 288    

9 іншого цивільного права 893 579    

10 виконання судових рішень 109 125    

11 Інші питання 809 581    

12 Неправове питання 7 8    

13 Медичне забезпечення 10 14    

Разом 4918 3110    

 
Діаграма 5. Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період з 
наростаючим підсумком за категорією питань. 
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Діаграма 6. Розподіл клієнтів за статтю 

 
 
Діаграма 7. Розподіл клієнтів за віком 

 
 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то протягом ІІ кварталу 2020 року найбільше 
позитивних рішень було прийнято по: 

 малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів 
прожиткового мінімуму) – 148 

 особам з інвалідністю – 39 

 ветеранам війни – 48 

 внутрішньопереміщеним особам – 20 

 дітям, які не належать до окремих категорій – 1 
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Діаграма 8. Розподіл клієнтів за статтю, яким було надано БВПД,  за категорією 
осіб 
 

 
 

Крім цього, місцевими центрами, в тому числі бюро правової допомоги, протягом ІІ 
кварталу 2020 року  було: 

 здійснено 1 виїзд мобільного пункту та забезпечено діяльність 875 дистанційних пунктів 
доступу до безоплатної правової допомоги; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень з 
правових питань під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних 
пунктів склала 924 особи; 

 надано методичну допомогу 51 органу місцевого самоврядування та  установам - 
провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним особам 
приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової 
допомоги;  

 розміщено у ЗМІ 396 інформаційнийних матеріалів з питань надання БВПД;  

 проведено 185  правопросвітницьких заходи;  

 надано 209 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 
 

Поквартальну інформацію щодо зазначених показників діяльності в розрізі місцевих 
центрів дивись у таблицях 5-9. 

Таблиця 5. Інформація щодо кількості здійснених виїздів мобільних та 
функціонуючих дистанційних пунктів доступу до БПД в розрізі МЦ 

 

особи, 
середньомісячни
й сукупний дохід 

їхньої сім'ї 
нижчий суми 
прожиткового 

мінімуму 
57,81% інваліди 

15,23% 

діти, які не 
належать до 

окремих категорій 
0,39% 

ВПО 
7,81% ветерани війни 

18,75% 

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ МІСЦЕВИХ ЦЕНТРІВ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ 
ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ 

ПРАВО НА ОТРИМАННЯ БВПД 

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

Загальна кількість  виїздів мобільних та діючих дистанційних пунктів 
доступу до БПД/кількість осіб, що скористалися їх послугами 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал Разом за  
рік 

1 Миколаївський МЦ 48/551 847/895    

2 Вознесенський МЦ 12/31 28/29    

3 Разом по регіону 60/582 875/924    



Таблиця 6. Інформація щодо кількості випадків надання методичної допомоги 
органам місцевого самоврядування та установам - провайдерам БПД, з якими 
налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги в розрізі 
МЦ 

 

Таблиця 7. Інформація щодо кількості розміщених у ЗМІ інформаційних 
матеріалів з питань надання БВПД (за даними медіа - звіту) 

 

Таблиця 8. Інформація щодо кількості проведених право просвітницьких заходів в 
розрізі МЦ 

 

Таблиця 9. Інформація щодо кількості клієнтів, яким надано доступ до 
електронних сервісів Мін’юсту 

 
  

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

Кількість ОМС, яким надано методичну допомогу, та установ - 
провайдерів БПД, з якими налагоджено співпрацю 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал Разом 
за  
рік 

1 Миколаївський МЦ 76 37    

2 Вознесенський МЦ 13 14    

3 Разом по регіону 
89 51    

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

Кількість інформаційних матеріалів, розміщених у ЗМІ 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал 
ІV 

квартал 
Разом 

за  
рік 

1 Миколаївський МЦ 249 259    

2 Вознесенський МЦ 41 137    

3. Разом по регіону 290 396    

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

Кількість проведених право просвітницьких заходів 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал 
ІV 

квартал 
Разом 

за  
рік 

1 Миколаївський МЦ 161 123    

2 Вознесенський МЦ 154 62    

3 Разом по регіону 315 185    

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

Кількість клієнтів, яким надано доступ до електронних сервісів 
Мін’юсту 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал 
ІV 

квартал 
Разом 

за  
рік 

1 Миколаївський МЦ 179 175    

2 Вознесенський МЦ 109 34    

3 Регіональний центр 6 6    

4 Разом по регіону 284 215    



Розділ ІІІ. Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають 
безоплатну вторинну правову допомогу. 

З 01.01.2020 по 30.06.2020 року центри з надання БВПД були фактично профінансовані  
на  6 496,5 тис. грн. за бюджетною програмою КПКВК 3603030 «Оплата послуг та 
відшкодування витрат адвокатів з надання БВПД», що становить 100 % від передбачених 
кошторисом видатків на даний період. 

 Діаграма 9. Стовпчаста діаграма співвідношення фактичного фінансування видатків на 
оплату послуг адвокатів за звітний період по регіону з наростаючим підсумком до 
фінансування за аналогічний період минулого року в порівнянні з кошторисом на 
поточний рік.  

 

 

 

З 01.01.2020 по 30.06.2020 року касові видатки на оплату послуг адвокатів за надання 
БВПД в Миколаївській області становили  6 435,1 грн. Обсяг зареєстрованих фінансових 
зобов’язань за надані послуги адвокатів станом на 01.07.2020 року  становив  6 435,1 грн. 
Кредиторська заборгованість перед адвокатами на кінець звітного періоду відсутня.  

 Діаграма 10. Стовпчаста діаграма співвідношення касових видатків на оплату послуг 

адвокатів за звітний період поточного року з наростаючим підсумком до касових видатків 

за аналогічний період минулого року в порівнянні з касовими видатками за весь минулий 

рік.  
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аналогічний період минулого року 



 Діаграма 11. Стовпчаста діаграма співвідношення касових видатків на оплату послуг 
адвокатів та зареєстрованих фінансових зобов’язань за звітний період поточного року по 
регіону з наростаючим підсумком до річного кошторису на поточний рік.  
 

 

Так, з 1 січня по 30  червня  2020 року касові видатки на оплату послуг адвокатів по 
дорученням по кримінальним провадженням становили 5 368,3 тис. грн., що  
становить  83,42 % від загальних касових видатків по даній бюджетній програмі, а по 
дорученням по цивільно-адміністративним справам – 1 066,8 тис. грн. – 16,58 % відповідно. 

Поквартальна інформація щодо розподілу видатків на оплату послуг адвокатів в розрізі 
категорій осіб по кримінальним провадженням та цивільно-адміністративним справам 
відображена в Таблиці 9. 

Таблиця 9. Поквартальна інформація щодо розподілу видатків на оплату послуг адвокатів в 
розрізі категорій осіб по кримінальним провадженням та цивільно-адміністративним справам 

(Звіт зроблено за відповідними матеріалами, наданими працівниками місцевих центрів) 
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Виплати адвокатам за надані послуги та зареєстровані фінансові 
зобовязання 

№ 
з/п 

Категорії осіб 

Сума видатків на оплату послуг адвокатів, тис. грн 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал Разом за  
рік 

1 Захист за призначенням 1 921,62 

 

 

2 139,63   4 061,25 

 

 
2 Залучення до окремої процесуальної дії 51,72 

 

27,95   79,67 

 
3 

Адміністративне 
затримання/адміністративний арешт 

80,83 94,52   175,35 

4 
Кримінальне затримання/тримання під 
вартою 

393,71 

 

563,77   957,48 

 

5 

Засудженим до покарання у вигляді 
позбавлення волі, тримання в 
дисциплінарному батальйоні 
військовослужбовців 

18,73 

 

11,20 

 

 29,93 

 

6 
ПЗМХ, питання екстрадиції, питання 
виконання вироків 

24,02 40,63 
 

 64,65 

7 
Цивільні/адміністративні справи 
(особам, зазначеним у пунктах 1,2,8-12 
статті 14 ЗУ "Про БПД", місцеві центри) 

568,82 497,99 
 

 1 066,81 

8 Видатки на оплату послуг перекладачів      

9 Разом  3 059,45  3 375,69   6 435,14  


